ISKOLA: 1. Sz. Lendvai
Kétnyelvű Általános Iskola

Tantárgy:
Képzőművészet

Osztály: 3.-5.

Tanév: 2017/2018
ÓRAVÁZLAT

Műveltségi terület:
- természettudomány
- társadalomtudomány
- művészetek
- technika

Óraszám:

Témakör: Biodiverzitás - Méhek
Az óra anyaga: Méhpanelek
Az óra céljai:
- ismerkedés a méhekkel és élőhelyükkel,
 tárgyalkotó vizuális és esztétikai képességek fejlesztése,
 kreatív gondolkodás és alkotó képesség fejlesztése,
 a képzőművészeti anyagok és eszközök megfelelő használata,
 önállóság az alkotásnál,
 a figyelmi koncentráció, az érzékelés pontosságának fejlesztése,
 a jártasságok és készségek fejlesztése,
 részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben és munkában,
 önismeret, önreflexiós készség fejlesztése.
Az óra típusa: új ismereteket feldolgozó óra
Tantárgyi korreláció: természetismeret, magyar nyelv, szlovén nyelv
Kulcskompetenciák fejlesztése:
 anyanyelven való kommunikáció
 idegen nyelven való kommunikáció
 matematikai, írás-olvasás és természettudományos ismeretek
 digitális kompetenciák
 a tanulás elsajátítása
 szociális és állampolgári kompetencia
 a kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetencia, ide értendő:
o kreatív gondolkodásmód
o kockázatvállalás
o projektek megtervezésére és megvalósítására való képesség (ötlettől az akcióig)
o kritikus gondolkodásmód
o probléma-megoldó képesség
 a kulturális tudatosság és kifejezőkészség
Tanítási formák
- frontális
- egyéni
- csoportos
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Tanítási módszerek
-

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
formatív értékelés
gyakorlati munka
véleménykorongok

Taneszközök
- számítógép, projektor és
vászon,
- ragasztó,
- ceruza, tempera,
akrilfesték,
- furnérlap vagy falap,
- alkoholosfilc,
- kisebb, nagyobb méretű

kavicsok
- 2-3 különböző méretű ecset
- véleménykorongok,
borítékok

A MUNKA FOLYAMATA
Tanári tevékenység
1. Bevezetés
Motiváció
4 perc

Ráhangolódás
A tanár felmutat egy képet, amelyen
egy méhlakás van. Rákérdez a
tanulóknál tudják-em mi van a képen
és találkoztak-e már ilyen
méhlakással.

Tanulói tevékenység
Megfigyelik a képen látható
méhlakást.
A beszélgetésben közreműködnek.
Elmondják tapasztalataikat,
véleményüket…

Vajon miért színes a kaptár?
A méhek tájékozódásának segítésére
minden kaptár más színű vagy a
röpnyílás fölött egy másik jel van. A
színekkel és formákkal a méhek jól
megkülönböztetik lakásukat. Olyan,
mint az embereknél a házszám.

Célkítűzés
1 perc

Ma ti is egy ilyen színes méhlakást
fogtok elkészíteni.

Figyelnek.

2. Tárgyalás
Feladat/alkotás
35 perc

Méhpanelek készítése –festet
fatáblák
(a méhészek a kaptárra helyezik fel)
Minden tanulónak kiosztunk egy
fatáblát. Ma ez lesz a rajzlap. A
fatáblára minél színesebb motívum
kerüljön, ami összefüggésben kell
legyen a természettel. Mit festhettek?

A tanulók meghallgatják a tanári
utasításokat, majd válaszolnak a
feltett kérdésre. Felsorolnak néhány
lehetséges motívumot.

Követelmények

A munka során a következő
követelményekre kell ügyelni:

Először ceruzával rajzolnak, majd
temperával kifestik.
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3. Befejezés
5 perc

eredetiség
motívum figyelembevétele
az egésztől a részekig
festészeti eszközök használata
színes alkotás

Véleménykorongok
Kis korongokat készítünk, amin
hívómondatok vannak. A korongok
feliratait közösen állapítjuk meg, pl.:
elutasítom ezt a gondolatot,
elfogadom, de kiegészítem, csak
részben értek egyet, kiegészítem,
ugyanígy gondolom stb.

A végén alkoholosfilctollal áthúzzák
az ábrákat.

A tanulók kiállítják alkotásaikat, majd
a véleménykorongok segítségével
elemzik saját és társaik munkáját.

Mi volt a mai motívum? Mindenki
figyelembe vette a motívumot?
Hol volt nehézséged?

Megjegyzések:
A tanulók otthoni munkája, házi feladatok:
Mellékletek:
Források:
Képek forrása:
https://www.google.si/search?biw=1536&bih=759&tbm=isch&sa=1&q=otroške+panjske+končnice+slike&oq=otroš
ke+panjske+končnice+slike&gs_l=psy-ab.3...61327.64293.0.65260.8.8.0.0.0.0.83.617.8.8.0....0...1.1
https://www.google.si/search?q=%C4%8Debelnjaki&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjz6eiYjo
DYAhVC3KQKHQB8D34QsAQIJg&biw=1536&bih=759#imgrc=EDttWK_qOh3plM
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